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Bir at ile bir eşek yük taşıyorlarmış. Eşeğin 
yükü çok ağırmış fakat atın yükü hafifmiş. Eşek 
çok yorulmuş, ata yalvarmış: 

- Benim yükümden biraz al. Çok yoruldum. 
Düşüp öleceğim. 

At, eşeğin söylediklerini duymamış gibi 
yaparak yoluna devam etmiş. Biraz daha gittikten sonra eşek birden yere 
yığılıp ölmüş. Sahibi eşeğini kontrol ettikten sonra eşeğin sırtındaki yükü 
boşaltıp bütün yükü ata yüklemiş. O zaman at: 

- Keşke eşeğe yardım etseydim. Zavallı arkadaşım ölmezdi. Şimdi 
arkadaşsız kaldım. Üstüne de bütün yük bana kaldı, demiş. 

Metni iki kez okuyalım. Soruları cevaplayalım. Metne başlık yazalım. 

1. Kimler yük taşıyormuş? 
 
 

2.  Eşek, attan ne istemiş? 

 
3.  Eşek ölünce taşıdığı yük ne olmuş? 

 
Aşağıda verilen sözcükleri satır sonunda doğru heceden bölerek yazalım. 

  

 

 

Eş anlamlısı ile eşleştirelim.      Zıt anlamlısı ile eşleştirelim. 
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Öyküdeki atın yerinde olsaydın ne yapardın? Türkçe defterine yazalım. 

İletişim kurma ile ilgili ifadeler doğru mu yanlış mı? 
Yanlış ifadelerin doğrusunu defterimize yazalım. 

İstemediğimiz bir şeyin yapılmasına izin vermemeliyiz. 

Arkadaşlarımızla alay edildiğinde bizde katılmalıyız. 

Duygularımı arkadaşlarıma ve büyüklerime anlatabilirim. 

Hasta olan arkadaşımızı ziyaret etmek sakıncalıdır. 

İş yapan komşumuza “kolay gelsin” demeliyiz. 

  

  

  

  

  

Uygunsuz tekliflere hayır demek yanlış değildir. 

Hata yapan arkadaşımıza hemen gülmeliyiz. 

  

  

Önceki, sonraki sayıları yazalım. 
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Eşi olmayanı bul.  

 

@yunushocam’dan  

Büyükten küçüğe doğru sıralayalım. 
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 63 – 55 – 13 – 47 

Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 

38’den başlayarak geriye doğru dörder ritmik 
sayalım. Saydığımız sayıları boyayalım. 
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